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1. Innledning  
Årsenhet i rettsvitenskap gir kompetanse for å identifisere og løse juridiske problemer 
innenfor de sentrale rettsområdene juridsk metode, avtale- og kjøpsrett,  kontraktsret, arverett, 
familierett, erstatningsrett og eiendomsrett. Kunnskap og ferdigheter i nevnte emner er 
grunnleggende for store deler av privatliv, samfunns- og næringsliv. 
Behovet for juridisk kompetanse er stort både i offentlig og privat sektor.  
 
Årsenheten gir et solid grunnlag for videre studier i rettsvitenskap. Kandidater som har 
fullført årsenheten kan søke om fritak/ innpass for avlagte eksamener  i forbindelse med  
videre studier i juss/ rettsvitenskap. Fagsammensetningen i årsenheten er slik at den samsvarer 
med de fleste andre jussutdanninger i Norge. På grunn av jussens bredde vil de juridiske 
fagene være relevante og kunne kombineres med de fleste utdanninger. Hele eller deler av 
årsenheten kan også inngå som valgfagsemner i andre bachelorgrader, og kombineres andre 
økonomi- og samfunnsfag.  
 

1.1 Opptakskrav 
For å bli tatt opp som student på årsstudier må du enten ha generell studiekompetanse, 
generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis, 
utdanning etter 23/5-regelen, eller realkompetanse. Søknad på grunnlag av realkompetanse 
skal gis individuell behandling, og søker må dokumentere at de innehar de kvalifikasjonene 
som gjør at de har kompetanse til å gjennomføre studiet.  
 
Det henvises til Forskrift om opptak til høyere utdanning og Høyskolens Kristianias 
opptaksinformasjon. 
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2. Læringsutbytte 
Alle studieprogrammer ved Høyskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte 
som enhver student er forventet å oppnå etter å ha fullført studiet. Læringsutbytte beskriver 
hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av 
læringsprosessene knyttet til studiet. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse. 
 
Kunnskap 
Kandidaten… 

• ha innsikt i hvordan rettssystemet er bygd opp og hvilke verdier det bygger på 
• ha kunnskaper om juridisk metode 
• ha kunnskaper innen utvalgte rettsområder som arv- og familierett, kontraktsrett, 

erstatningsrett og eiendomsrett 
• kjenne til forskings- og utviklingsarbeid innen rettsvitenskap 
• har kunnskap om hvordan rettsregler virker inn på  privat rettssubjekter 
• har kunnskap om hvordan rettssystemet er med på å sikre forutberegnlige vilkår for 

økonomisk samhandling 

Ferdigheter 
Kandidaten… 

• kan anvende faglig kunnskap til å tolke og bruke rettskilder på konkrete 
problemstillinger 

• kan finne, vurdere og henvise til innholdet i rettsregler 
• kan identifisere juridiske problemstillinger  
• har grunnleggende ferdigheter i argumentasjonsteknikk 
• kunne drøfte et juridisk problem skriftlig med anvendelse av korrekt faglige begreper 

 

Generell kompetanse 
Kandidaten… 

• har kunnskap om etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere 
disse på en forsvarlig måte  

• kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer 
• kan skriftlig presentere teorier, problemstillinger og løsningsforlag innenfor 

rettsvitenskapen  
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3. Studiets struktur 
Årsenheten i rettvitenskap er et studieprogram som totalt teller 60 studiepoeng, og består av 
fem obligatoriske emner. Studiet blir i sin helhet tilbudt på nett, uten valgfrie emner.  
 
Årsenhet i rettsvitenskap er i utgangspunktet er lagt opp som et studie med fri 
studieprogresjon. Studenten har 18 måneders studierett per emne. Følgende emner inngår: 
 
 

Årsenhet i rettsvitenskap 

1.semester  Juridisk metode 
10 sp  

1.semester  Kontraktsrett 1 
10 sp 

1.semester  Erstatningsrett 
10 sp 

2.semester  
  

Arv- og familierett 
15 sp  

2.semester  
 

Eiendomsrett 
15 sp 

 
Tabell 1: Oppbygging av emner 
 
Beskrivelser av de enkelte emner vil publiseres på høyskolens hjemmesider. 
Emnebeskrivelsene inneholder informasjon om innhold, læringsutbytte, læringsformer, 
omfang og vurderingsformer. 
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3.1 Faglig progresjon 
Studiet har en tydelig tematisk progresjon hvor studenten går gjennom ulike rettsområder 
innen privatretten. Tabell 2. Emner 
 

Emne Sp  
Beskrivelse 

Juridisk metode 10 Emnet skal gi studenten grunnleggene innsikt og trening i bruk av 
juridisk metode og sentrale rettslige begreper om rett, rettsnorm, 
rettskilde, rettsanvendelse, subsumsjon, skjønn, plikt (påbud, forbud) og 
kompetanse. Emnet skal gi studenten kjennskap til de ulike rettskildene, 
rettskildeprinsippene og hvordan ulike rettskilder tolkes. Emnet skal 
også gi studenten kunnskap om skillet mellom lovfestet og ulovfestet 
rett og domstolenes rettsskapende virksomhet. Videre skal studenten 
kunne indentifisere og løse ulike typer rettspørsmål og ha god 
kjennskap til fremgangsmåte når det gjelder løsning av både praktiske 
og mer «teoretiske» spørsmål. 

Kontraktsrett  10  Emnet skal gi en innføring i generell og spesiell kontraktsrett hvor 
reglene om inngåelse av kontrakter og kjøp er sentralt. Emnet gir 
studenten kunnskap om tolking av kontrakter og kunne tolke kontrakter 
i praksis. Videre gis det en innføring i reglene om kontrkatsbrudd og 
misligholds beføyelser. Emnet gir en innføring i reglene om ugyldighet 
og muligheten for å endre avtaler. Studenten lærer å identifisere 
avtalerettslige og kjøpsrettslige problemstillinger, drøfte og løse disse. 

Erstatningsrett 10 Emnet behandler erstatningsrettens grunnvilkår og utmålingsregler. 
Skadelidtes forhold og enkelte tema i relasjon til erstatningskravet 
berøres også. Emnet gir ferdigheter i å anvende erstatningsrettslige 
regler i praktiske tilfeller og fremstille erstatningsrettslige vurderinger 
skriftlig. Det vil bli lagt vekt på juridisk tenkemåte og ferdigheter i 
grunnleggende juridisk metode, slik den brukes innenfor 
erstatningsretten. Kompetansen har overføringsverdi til andre 
rettsområder. 

Arv-og 
familierett 

15 Emnet gir en innføring i rettsreglene som gjelder i et ekteskap, herunder 
ved opphør av ekteskapet samt sentrale rettsforhold ved ugift samliv. 
Sentrale temaer er økonomisk rettsvirkning, inngåelse av ekteskap, 
deling av formue ved separasjon og skilsmisse samt formuesforhold i 
samboerforhold og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd. Emnet gir 
videre en innføring i sentrale arverettslige spørsmål blant annet om hva 
som skjer med personers eiendeler og gjeld når en person er død. Det vil 
i emnet legges vekt på legalarv, reglene rundt uskiftet bo og 
testamentarv.  

Eiendomsrett 15 Emnet skal gi studenten kunnskap om eiendomsrett og forutsetninger 
for og begrensninger i den private eiendomsretten, herunder grenser for 
utøvelse av eierrådighet. Studenten skal også få kjennskap til 
rettsnormene som gjelder bruksrettigheter, sameier og forholdet mellom 
eiendommer. Studenten skal videre få kjenskap til det konstitusjonelle 
og internasjonale vernet som gjelder vern av eiendomsretten. Studenten 
får kjennskap til rettsvernormer og ulike registre, reglene om hevd, 
offentlige reguleringer som har betydning for eiendomsretten og reglene 
om ekspropirasjon. Emnet gir innføring i allemannsretten og 
allmenningsretten. Studenten lærer å indenitifsere og drøfte sentrale 
problemstillinger innen eiendomsretten  
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4. Internasjonalisering  
Med henvisning til Studietilsynsforskriften av februar 2017 (§ 2-2, pkt. 7) har studiet 
ordninger for internasjonalisering. 
 
Ordningene for internasjonalisering er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart. 
Studieprogrammer på 60 stp eller mindre er ikke pålagt å være tilknyttet ordninger for 
internasjonalt utveksling. Årsenheten i rettsvitenskap er derfor ikke tilrettelagt for utveksling.  
 
Det blir forsøkt tilrettelagt for utvikling av internasjonale nettverk sammen med forskere som 
vil ha relevans for forskning og næringsliv. 
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5. Undervisnings- og vurderingsformer 

5.1 Pedagogisk plattform og gjennomføring av undervisning 
Når nettstudenten er tatt opp på ett eller flere emner, får han eller hun tilgang til de aktuelle 
nettkursene i læringsplattformen. Hvert nettkurs inneholder veiledningstekster, 
videoforelesninger, øvingsoppgaver og obligatoriske innsendingsoppgaver. Nettkurset 
inneholder også anbefalinger om tidsbruk for aktuelle tema innen et emne, og informasjon om 
hvordan de ulike emnene forholder seg til hverandre, og i hvilken rekkefølge de bør 
gjennomføres. Alt faglig innhold i nettkurset henviser til pensum, gir utfyllende kommentarer 
til pensum, og eventuelt supplerende kommentarer og problematisering av pensumlitteraturen. 
Hvert emne inneholder en rekke øvingsoppgaver/selvtester som skal hjelpe studenten til å 
vurdere sin egen progresjon og om læringsmålene blir nådd.  
 
Hvert emne er delt inn i studieenheter som består av videoforelesninger, veiledningstekster og 
varierte digitale undervisningsressurser. Forelesninger varierer i antall og lengde avhengig av 
tema. Hver studieenhet avsluttes med et arbeidskrav som studentene må få godkjent før de 
kan gå opp til eksamen. Hensikten med arbeidskravene er at studentene kan skal få trening i å 
identifisere, løse og drøfte rettslige spørsmål. Her vil studentene løse «case» som i omfang og 
vanskeligrad gir god trening med tanke på avsluttende eksamen. 
 
Veileder gir tilbakemeldinger som har til hensikt å styrke det faglige innholdet og studentenes 
akademiske arbeid. Utover disse arbeidsformene forventes det at studentene gjennom 
selvstudium gjennomfører både etterarbeid og forberedelser til forelesningene.  
 
Læringsplattformen gir tilgang til digitale verktøy for å kommunisere med veileder og 
medstudenter, planlegge egen studieprogresjon, finne aktuelle samarbeidspartnere, samt 
enkelt få kontakt med administrativ support hos ansatte som arbeider spesifikt med 
nettstudiene. 
 

5.2 Eksamens- og vurderingsformer 
Vurderingsformene er tilpasset læringsutbyttet i det enkelte emnet. Emnene vurderes med en 
avsluttende skriftlig eksamen i hvert emne. 
 
Alle emner inneholder obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav er krav studenten må oppfylle 
for å få gå opp til eksamen. Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. 
Omfang og plan for arbeidskrav angis i emnebeskrivelsene. (Vurderingsuttrykket for 
arbeidskrav er Godkjent/Ikke godkjent).  
 
Se siste oppdaterte emnebeskrivelse for detaljer om vurderingsform til hvert enkelt emne. For 
utfyllende informasjon angående eksamen, se Høyskolen Kristianias hjemmesider. 
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